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Mangfoldighedskonference

22. marts 2012 i Region Hovedstaden

Staunings Plads 1-3
1790 København V
Tlf.: 46 97 26 26
www.foa.dk
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Tilmelding
Hvordan kommer du med? Koster det noget?
Du skal henvende dig til din lokale FOA-afdeling,
tilmelde dig og oplyse FIUsys-nr.

22. marts 2012 i København: 9753-12-00-04
Sidste frist for tilmelding er senest tre uger før.

Det koster ikke noget at deltage, og der er ikke noget
krav om, at du skal være faglig aktiv i forvejen.

Der er begrænset antal pladser på konferencen,
så husk at tilmelde dig i god tid. Er der mange
tilmeldinger fra samme lokale FOA-afdeling, trækkes
der lod om pladserne.

Du skal aftale med din arbejdsgiver, om du kan
få fri til at deltage.

Du får flere praktiske oplysninger med bekræftelses-
brevet.



Indhold på konferencen
� FOAs udfordringer med integration, rummelighed og

nydanskere på arbejdspladsen og i fagforeningen.
� Din og FOAs rolle i integrationsdialogen på arbejdspladsen.
� Mediernes og politikernes rolle i integrations- og mangfol-

dighedsdebatten.
� Erfaringer med integrationsarbejde fra andre fagforeninger.
� Anbefalinger til afdelinger og forbund i forbindelse med in-

tegrations- og mangfoldighedsarbejde.
� Andre spændende oplæg.

Hvilke erfaringer har du?
Du skal være indstillet på at deltage i diskussioner, bruge dig
selv og dine erfaringer.

Forløb på konferencen
Konferencen vil veksle mellem workshops, hvor alle er aktive,
samt spændende oplæg for alle.
Der vil være mulighed for at diskutere aktuelle emner, der
handler om mangfoldighed, integration, lokalt integrations-
arbejde og vigtigheden af at få nye og aktive medlemmer –
også med anden etnisk baggrund end dansk m.m.

Kom og vær med

Deltag på FOA i farver – Region Hovedstaden den 22. marts
2012.

Vi skal diskutere
� hvordan integration fungerer på din arbejdsplads
� hvordan arbejdsmiljøet og arbejdspladskulturen fungerer

på din arbejdsplads
� hvordan du og dine kolleger bruger jeres kompetencer i et

trygt arbejdsmiljø
� tonen – taler I ordentligt til hinanden?
� hvordan FOA skal håndtere integrationsemnet – ikke mindst

på arbejdspladsen
� om fordelene ved at have integrationsmentorer på sin ar-

bejdsplads
� hvorvidt mangfoldighed giver dokumenteret overskud på

bundlinjen, når den håndteres konstruktivt.

Tid & sted
Torsdag den 22. marts 2012.
Region Hovedstaden, FOA LFS, Rosenvængets Allé 16, 2100
København Ø
Konferencen begynder kl. 10 og slutter kl. 16.

Hvem kan deltage
Alle med interesse for mangfoldighed, rummelighed, etnisk
ligestilling og integration.
Specielt for jer, der er tillidsvalgte og har erfaring med integra-
tions-/mangfoldighedstemaet.

Bland dig i debatter og sæt dit fingeraftryk
på FOAs integrationsarbejde




